
Değerli anne ve babalar, 
 
Günümüzde yoğun iş temposu ile çalışan ebeveynler çocukları ile kaliteli zaman geçirmekte 
zorlanmaktadırlar. Bu durum ebeveynler üzerinde baskı ve suçluluk duygularının gelişmesine 
neden olabilmektedir. Bu suçluluk duygusu zaman zaman ebeveynlerin çocuklarının 
isteklerini o anda ve hatta onlar istemeden önce yerine getirmelerine neden olmaktadır.  
 
Bültenimizde bu durumun çocuklar ve aileleri üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durmaya 
çalışacağız. 
 
Yararlanmanız dileğiyle... 
 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

SINIRLARIMIZ NEREYE KADAR? 
 

Sınır Nedir? 
Bireyin kendi varlığını başkasından ayırt eden, nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren her 
şeydir. Sınırlarını bilen çocuklar nerede duracaklarını da bilirler. Aksi durumlarda, yani 
ebeveynlerin yardımıyla belirlenmiş sınırları olmayan çocuklar için ise elde edilemeyecek şey, 
yapılamayacak davranış, uyulması gereken herhangi bir kural vs. olmayacaktır.   
 

Sınırlar Neden Gereklidir?   
Sınırlar çocuğu destekleyici, koruyucu ve yaşama hazırlayıcı işleve sahiptir. Sınır koymak, 
güvenlik ve çocuğu yönlendirmek anlamına gelir. Çocuklar anlamı açık sınırlamalar isterler. 
Böylece sosyal aidiyet, güvenilirlik, güçlü olma ve kendine özgü olmayı öğrenebilirler. Sınırsız 
yetişen çocuklar, kendisine görünürde sunulan bütün olanaklara rağmen, içsel düzeyde 
yalnız ve ilgisiz hissedebilirler. Sınırlar çocukların kendilerini güvende ve kabul edilmiş 
hissettikleri alanlar yaratır. Çocuk böylece kendine özgü varlığının farkına varabilir. Kendine 
ve başkalarına saygısı gelişir. Kendini başkalarından ayırt edebilir ve kendi varlığını 
farklılıklarıyla kabul edebilir. Sınırlar olmazsa bireysel özellikler ve kişilik oluşamaz. Ayrıca bu 
tip çocuklar hayatın içindeki her türlü tehlikeye açık ve korunmasız olurlar.  
 

Neden Sınır Koymakta Zorlanırız? 
Aslında günümüz yaşam tarzının bunda önemli etkisi vardır. Günümüzde yetişkinler de 
kendilerine pek sınır koymuyorlar. Herkes her şeye sahip olmak istiyor, hem de olabildiğince 
çabuk, hemen! Tüketim ise adeta bir ritüele dönüştü. Haliyle bu yaşam tarzından çocuklar da 
paylarına düşeni almaktadırlar.  
 
Diğer bir neden, günümüz anne-babalarının çocukluklarından kalan bastırılmış istekleri ve 
kendi yetiştirilme tarzlarıyla ilgili olabilmektedir. Yaşadıklarına benzer deneyimleri kendi 
çocuklarına yaşatmak istememeleri ve kendi elde edemediklerinin çocuklarının sahip olmasını 
istemeleri sınır koymalarını engelleyebilmektedir. 
 
Anne babaların yoğun iş tempoları nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramamaları 
suçluluk duygusu yaşamalarına neden olmaktadır. Bu duygu da sınır koymalarını 
zorlaştırabilmektedir. Kendilerini çocuklarına affettirme düşüncesinde olan ebeveynler onlara 
ihtiyaçlarından fazla para vermekte, pahalı oyuncaklar ve yaşına uygun olmayan hediyeler 
almaktadırlar. 
 
Çocuk eğitiminde bir şeyleri yanlış yapma korkusuyla birçok anne baba yaptıklarını, 
çocuklarının tepkileriyle doğrulama ve onaylama ihtiyacı duymaları sınır koymada gerekli 
kararlılık ve sürekliliği göstermeyi engelleyebilmektedir.  
 
Çocukların sınırlarını fark edememelerine neden olan en büyük etkenlerden biri ise 
tutarsızlıktır. Özellikle anne baba davranışları arasındaki tutarsızlık çocukların doğru olan 
davranışı fark etmelerine ve sınırların belirlenmesine engel olmaktadır. 



 

Sınırlarınız Kesin mi? Gevşek mi? 
Gevşek sınırlar; “Hayır” kelimesinin evet, bazen veya olabilir anlamına geldiği zamanlardır. 
Gevşek sınırlar teoride olan gerçekte uygulanmayan kurallardır. Gevşek sınırlar etkisizdir, 
çünkü amaca ulaşmazlar. Yanlış davranışı durdurmaz, kabul edilebilir davranışı 
yüreklendirmez, kurallarımız ve beklentilerimiz hakkında olumlu bir öğrenmenin 
gerçekleşmesini sağlamazlar. Genellikle de istenilenin tersi bir sonuç verirler. Gevşek sınırlar 
çok değişik şekillerde görülürler. Etkisi olmayan sözel ya da davranışsal mesajlar olabilirler. 
 
Aşırı hoşgörülü anne baba tutumunda çocuk; neyin doğru neyin yanlış, neyin yapılması 
gereken neyin yapılmaması gereken davranış olduğunu bilemeyen bir çocuk haline gelir. 
Aşırı hoşgörü çocukta gevşek ve tutarsız bir yapının ortaya çıkmasına ve çocuğun sınırları 
devamlı genişletme gayretleri içine girmesine yol açar. Bu şekilde aşırı gevşetilmiş sınırlar 
çocuklarda davranış problemlerine yol açarak belli bir süre sonra anne baba için çocuğun 
davranışlarının çok büyük bir problem haline gelmesine neden olabilir. Bu nedenle anne 
babanın her ikisinin de disiplin ve hoşgörü konusunda sözbirliği içinde olmaları birbirinden 
farklı tutumlara girmemeleri gerekir. Özellikle evde yaşayan veya çocuk üzerinde etkinliği 
olan büyükanne ve büyükbabanın da bu konuda sınırları gevşetmek yerine, anne babaya 
yardımcı olmaya çalışmaları gerekir.  
 
Aşırı hoşgörülü ve gevşek sınırları olan ailelerde anne baba istenilen davranışlarla ilgili net bir 
mesaj vermez. Đstekler, umutlar ve zorunluluklar; “Bıraksan (yapmasan) iyi olur, ama çok da 
zorunlu değilsin” anlamındadır. Bu mesajla karşılaşan çocuk doğruluğunu deneme 
eğilimindedir.  
 

Sınırları Gevşeten Etkenler; 
 
Açık olmayan direktifler: Çocuğa “çok geç kalma” diye seslendik. Ama “çok geç” ne 
anlama geliyor? Yeterince açık değil. Đki tarafın da aynı zamanı algılaması sadece bir 
varsayım. Açık olmayan veya sonu açık bırakılmış yönergeler denemeye davet eder ve aileyi 
çatışmaların içine çeker. Eğer yanlış davranışın durmasını istiyorsak, yönergelerimizi 
doğrudan ve ayrıntılı mesajlarla vermeliyiz.  
 
Etkili model oluşturamama: Kardeş kavgalarında ebeveynler de bu kavgalara karışıverir. 
Bazen çocuklara (onların birbirine yaptığı gibi) bağırır veya odalarına gönderirler. Çocuklar 
bağırma ve vurma davranışını kimden öğreniyor dersiniz? Verilen mesaj; sorunu çözme yolu 
bağırmadır.  
 
Pazarlık: Net bir mesaj vermektense, katılımı sağlamak için ikna ve pazarlık yöntemi 
uygulanır. Bu yapılırken de gerçekten söylenilmek istenilen, kuralların tartışılabilir olduğudur. 
Sınırlar üzerinde pazarlık yapan anne babalar aslında çocuklarını deneme yapmaya ve 
kuralları yeniden (ve kendilerine göre) tanımlamaya davet ederler.  
 
Tartışma: Anne baba çocukla sözlü bir tartışmaya girerek kuralların tartışmaya açık 
olduğunu göstermiş olur. Tartışma esnasında zaman geçer ama istenilen davranış 
gerçekleşmez. Denemeye teşvik eder ve yanlış davranışın devamına neden olur.  
 
Rüşvetler ve özel ödüller: Çocukların katılımını sağlamak amacıyla onlara rüşvet ve özel 
ödüller teklif ettikçe, hareketlerimizle onlara karşılığını vermedikçe işbirliği yapmalarını 
beklemediğimizi söylemiş oluruz. Bunlar işbirliğinin isteğe bağlı olduğunu söylemenin diğer 
bir yoludur. Ödül geri çekilirse çocuk işbirliğinden vazgeçer.  
 
Anne baba arasındaki tutarsızlık: Anne baba sadece kendi sözleri ve davranışları 
arasında tutarlı olmak durumunda değildir. Bu yetersizdir. Kendi aralarında da tutarlı 
olmaları gerekmektedir. Ortak kurallar koymalı ve uygulanmasını sağlamalıdırlar.  
 
Kesin sınırlar; “hayır” kelimesinin gerçekten “hayır” anlamına geldiği anlardır. Kurallarınız ve 
beklentileriniz hakkında net sinyaller iletirler. Bu sinyallerle yetiştirilmiş olan çocuklar ne 
demek istediğinizi anlarlar, çünkü söylediklerinizi deneyimlerinden öğrenmişlerdir. Sözler ve 



davranışlar arasında uyum vardır. Sözlerinizi ciddiye almayı ve gerektiğinde işbirliği yapmayı 
öğrenirler.  
 

Kesin Sınırlar Belirlemenin Yolları Nelerdir?  
 
Mesaj davranış üzerinde yoğunlaştırılmalıdır; Amaç, davranışı gösteren çocuğa değil, 
olumsuz davranışa tepki göstermektir. Bu nedenle mesajın odak noktası davranış veya 
düzeltilecek hareket olmalıdır; tutumlar, duygular veya çocuğun değeri üzerinde 
durulmamalıdır. Örneğin telefonda konuşurken çocuğunuz sizi rahatsız ediyorsa mesaj; 
“meşgul olduğumu görmüyor musun?”, “Çok düşüncesizsin.” değil “telefon konuşmam bitene 
kadar beklemek zorundasın” olmalıdır.  
 
Doğrudan ve belirgin ifadeler kullanılmalıdır; Sınırlar belirleyen kesin mesaj 
çocuklarınızdan tam olarak ne istediğinizi doğrudan ve belirgin şekilde onlara iletebilen 
mesajdır. Örneğin On iki yaşındaki çocuğunuzun saat 18.30’da evde olmasını istiyorsanız 
söylemeniz gereken ”saat 18.30’da yemek için evde ol” dur. “Vaktinde evde olmaya çalış”  
veya “akşama geç kalma”  değil.  
 
Normal sesinizi kullanın; Ses tonunuz çok önemlidir. Yüksek ses yanlış bir davranışsal 
mesaj gönderir. Ses tonunuz, kontrolün sizde olduğunu, kararlı olduğunuzu ve 
çocuğunuzdan isteğinizi yerine getirmesini beklediğinizi göstermelidir. En iyi yolu da 
mesajınızı kararlı ve normal bir ses tonu ile belirtmektir. Ses tonunuzu yükseltmek sonuca 
ulaştırmayacaktır. Sadece normal bir sesle ondan isteğinizi belirtin ve gerekiyorsa 
davranışsal aşamaya geçmeye hazır olun.  
 
Sözlerinizi davranışlarınızla destekleyin;  Sözlerinizin tüm mesajınızın sadece ilk bölümü 
olduğunu unutmayın. Pek çok durumda sadece sözleriniz yeterli olacaktır. Ama bazen en 
anlaşılır sözel mesajlar bile davranışlarla desteklenmedikçe yetersiz kalabilir.  
 
Çocuklar büyüdükçe sağlıklı keşiflere izin verecek kadar geniş, güvenliklerini sağlayacak ve 
sorumluluk kazandıracak kadar kısıtlı; ancak gelişime, desteğe ve değişime fırsat verecek 
kadar esnek sınırlara ihtiyaç duyarlar. Çocuk ve gencin sınırları; "esnek ama gevşek değil", 
"belirli ama katı değil", "tutarlı ama değişmez değil", "yaptırımı olan ama zorlayıcı değil" 
nitelikte olmalıdır. Aşırı kontrollü, kontrolsüz ve tutarsız sınırlar sağlıklı keşfi engeller, 
öğrenme fırsatlarını sınırlar, aşırı test etmeye ve isyana yol açabilir. Dengeli özgürlük ve 
kontrol sağlayan sınırlar, gelişim için en ideal olandır. 
 
Başarılı sınır koymak zaman ve tutarlılıkla ilgilidir. Ebeveyn tutarlı olduğunda çocuklar 
sınırları daha kolay kabul ederler. Bir kez "evet" olan başka bir kez "hayır" olmuşsa durum 
her iki taraf içinde güçleşecektir. 
 
Küçük çocuklarda ise sadece konuşmak değil, davranmak da çok önemlidir. Bir yaş 
çocuğuna, elektrik prizine neden bir şey sokmaması gerektiğini anlatmak pek işe 
yaramayabilir. Çocuk bunu anlayabilmek için, elini çekip, gözlerine bakıp katı ve kararlı sesle 
"hayır" diyecek, üstelik bunu her elektrik prizine yaklaştığında yapacak birine ihtiyaç duyar.  
Çocukların sınırlarının nasıl ve ne şekilde olması gerektiği aile tarafından belirlenirken çocuk 
ve gencin gereksinimleri, beklentileri, dilekleri önemsenmeli; gelişen topluma göre güncel 
değerler göz önüne alınmalıdır. 
 
Çocuklar daha fazla özgürlük ve sorumluluk almaya hazır olduklarını gösterdikçe sınırları 
uyarlayıp genişletmek gerekir. Hazır olup olmadığını çocuğun davranışı ortaya koyacaktır.  
Unutulmamalıdır ki "Her şey olabilir" anlayışı çocuklar için zararlıdır. Çocuklar kuralların ve 
bağlı kalmaları gereken sınırlamaların olduğunu bilmelidirler. "Birkaç dakika sonra", 
"birazdan", veya "bugün olmaz" kelimelerinin anlamını öğrenmek, acılara katlanmayı 
öğrenmeleri açısından önemlidir.  
 
Anne-babalar çocuklarının öfkeli ya da üzgün olmaya hakları olduğunu ve sınırlamalara 
gösterdikleri tepkinin kendilerine yönelik kişisel değil, normal gelişim süreçlerinin bir parçası 



olduğunu bilmelidirler. Ebeveynler çocuklarının mutsuzluklarına tahammül edebilmeyi 
öğrenmelidirler. 
 

Hayatı Çok Rahatlaştırmamak;  
Her anne–baba, elinden geldiğince ekonomik şartları çerçevesinde, kendileri ve çocukları için 
rahat bir yaşam sağlamaya çalışır. Kendileri ve çocuklarının oyuncaklara, giysilere veya diğer 
maddesel şeylere olan arzularını tatmin etmeye çalışır. Bu alanlarda mantıklı sınırlar 
belirlenmesi ve "ihtiyaç duyulan" ile "arzulanan" arasındaki farkın ortaya konması çocuklar 
için gereklidir. Tüm istekleri gerçekleşen çocuklar, kendilerinde her şeye sahip olma hakkını 
görürler. Genellikle “hayat bana bir şeyler borçlu” şeklinde düşünebilir, istediklerini elde 
edememenin verdiği acıyla nasıl başa çıkabileceklerini bilemeyebilirler. Elinde 
bulundurduklarının değerini anlamakta güçlük çekebilirler. Đşler yolunda gitmediği zaman, 
uğrayacakları hayal kırıklığıyla başa çıkmakta iyice zorlanabilirler.  
 
Son olarak; Çocuklarınız sizlerin ana baba olmanıza ihtiyaç duyarlar. Sınırları belirlemede 
kararlı olmanızı ve güvenecekleri sınırları onlara sağlamanızı beklerler. Güven ve devamlılık 
duyguları bunlara bağlıdır. Sınırlar güven verir.  

 
 


